
Vy_32_Inovace_Aj.7.7.3.15Will summary.notebook

1

August 29, 2014

9 2414:15

Základní škola, OstravaPoruba, Ukrajinská 1533, příspěvková  organizace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské
číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

9 2414:24

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Will  summary
ANGLICKÝ JAZYK

7. ročník

Kód DUM:Vy_32_Inovace_Aj.7.7.3.15

Vypracoval: Mgr. Jana Uhrová
Datum vypracování: 14. 5. 2014  
Ověřeno ve výuce dne: 21. 5. 2014  

10 2819:55

METODIKA

Slide 4: S žáky pomocí tabulky zopakujeme tvoření a používání jednoduchého budoucího času,   
             obměňujeme věty a různá slovesa, žáci mohou vymýšlet další věty. Otázky můžeme přizpůsobit 
             přidáním tázacích zájmen před pomocné sloveso. 

Slide 5: Žáci procvičují větný pořádek slov. Tvoří věty a překládají.

Slide 6: "Will"  vyjadřující rozhodnutí něco udělat. První tři věty jsou jako příklad. U dalších žáci doplní 
             reakci mluvčího s použitím "will". Vymýšlíme s žáky další situace.

Slide 7: Zopakování dalšího použití "will", tentokrát pro předpovídání něčeho, co se možná stane nebo 
             nestane. Žáci mají k dispozici tabulku s různými vazbami, hází kostkou a podle čísla sestaví větu 
             s jimi volenou vazbou a kladnou či zápornou. Takto s nimi procvičujeme podle potřeby.

Slide 8: Ve větách jsou použity různé vazby. Se žáky nejprve přečteme a přeložíme, seznámíme je 
             s použitými vazbami. Žáci se snaží použít některou s vazeb s použitím nabídnuté slovní zásoby či    
             svých vlastních jazykových možností.
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Will   simple future

 subject +auxiliary verb + main verb

I will travel to space.

You will have two 
children.

She won´t learn to drive.

We won´t win the race.

Will you live in a village?

Will the 
weather be nice?

+

+

-

-

?

?

Why/
Where
/When/
How/
What?
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Predictions Put the words in the correct order

1. + willyou learnlanguagea new

2. ? thecat sleepall day will

3. + he earnwill a lot of money

4.  won´t take this long probably

5.  cars won´t flybe able to

6. ? the shoppingthe money Tomforwill lendyou

6 717:47

decisions  rozhodnutí  simple future

1. I´ll go to the bank.
2. I won´t have dinner this evening.
3. I am feeling thirsty. I think I will have a water. 
(a glass of water.)
4. Do you want to go to the park? OK. .....................
5. Don´t  forget we are going out this evening.  OK ............
6. What do you want to eat? ..................................................
7. There is someone at the door. ..........................................
8. Sam´s plane arrives at 5 o´clock. OK. 

see you there at two o´clock not be late
have a pizza

see who it is

meet his at the airport
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predictions  will/won´t
I think I/you/

he... will

I don´t 
think I/you/ ... will

I hope I/you ... will/won´t

-Have children
- get married
- live in a village
- study abroad
-work in an office
- have a car
- be famous
- be fluent in English
- communicate with traffic light (cars)to improve
   traffic flow
- write a book
- people travel to space
- have a pizza 
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go by car

write a book

make a record

clean a room make dinner

learn a foreign language

iron

will /won´t

1. There is not much chance Pam will pass  the exam.
2. Yoú ll probably enjoy this film.
3. I´ll do it.
4. Who do you think will win the race ?
5. I am so tired. I am about to fall asleep . I´ll get  you some 
coffee.
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CITACE A ZDROJE

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11.0.583.0 a použité grafické prvky
pocházejí z Galerie tohoto programu.

Ostatní zdroje:
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